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Primer dia
Punts d’origen – Calaceit – Cretes – Vall-de-roures
Recollida amb el nostre autocar als punts d’origen definits i
sortida en direcció a la històrica comarca del Matarranya, a
cavall entre Catalunya i Aragó. La nostra primera visita serà
Calaceit, considerat un dels pobles més bonics de la
península. L’atractiu principal del seu conjunt medieval són
les capelles construïdes sobre les antigues portes d’entrada
a la població. Dinar en un restaurant. En acabar, ens
dirigirem a Cretes, petita població amb molt d’encant. Tot
seguit, arribarem a la capital de la comarca, Vall-de-roures.
Instal·lació i allotjament a l’Hotel el Salt. 

Segon dia
Vall-de-roures – Beseit – La Freixneda 
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, descobrirem la capital de la
comarca del Matarranya. Un guia local ens ajudarà a
conèixer amb detall la història d’aquesta vil·la. Després
d’aquest passeig a peu, ens traslladarem amb el nostre
autocar a Beseit, una bonica població on descobrirem els
seus portals medievals i l’arquitectura de les seves cases
senyorials. Dinar en un restaurant. A la tarda, farem l’última
visita d’aquests pobles amb encant, La Freixneda. En acabar,
retorn a Vall-de-roures. Sopar i allotjament a l’hotel.

El Matarranya

Tercer dia
Vall-de-roures – Horta de Sant Joan – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Deixarem la comarca del Matarranya i
ens endinsarem a la comarca de la Terra Alta. Visitarem
Horta de Sant Joan amb guia local. La seva popularitat li ve
donada pel fet que el pintor Pablo Picasso hi va residir en
dues ocasions, i visitarem el Centre Picasso. Acabada la
visita, deixarem aquestes comarques muntanyoses per
arribar a la costa. Dinar en un restaurant de Cambrils. A la
tarda, retorn als nostres punts d’origen.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

Sortida el 20 d'abril.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 340€

Preu 350€ Preu majors de 60 anys 340€

_________________________________________________________________

Suplement individual 55€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges-2020/el-matarranya-id-1033.htm




Sortides el 27 d'abril, 1 de juny i 3 de novembre.

Primer dia
Punts d’origen – Escaladei – Celler de Capçanes – Falset
Sortida a primera hora del matí des dels nostres punts de
recollida definits en direcció a Escaladei. Visitarem la
Cartoixa, un paratge singular protegit per la Serra de
Montsant on es van instal·lar monjos cartoixans vinguts de la
Provença, una visita guiada que és imprescindible per
conèixer l’origen de la comarca del Priorat. Dinar. A la tarda,
farem una visita guiada del Celler de Capçanes, un dels
cellers més singulars de la comarca. Aquest va reinventar-se
començant a elaborar vi kosher amb el mètode lo Mevushal.
Acabada la visita, sortida cap a Falset. Arribada i allotjament
a l’Hostal Sport 4*. Sopar i allotjament.

Segon dia
Falset – La Vilella Alta – La Vilella Baixa – Cooperativa
d’Oli de Cabacés – Siurana – Falset
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a un dels pobles amb més
encant de la comarca, la Vilella Baixa. Construïda en un
desnivell, va obligar a construir cases de set o vuit pisos. Per
això, va ser batejada com la “petita Nova York del Priorat” .
Visitarem també la Vilella Alta i la Cooperativa d’Oli de
Cabacés, on veurem el molí i farem un tast. Dinar. A
continuació, anirem cap a Siurana, un poblet encisador
situat dalt d’un cingle que va ser l’últim reducte de la
reconquesta a Catalunya. A l’hora convinguda, retorn a
Falset. Sopar i allotjament.

El Priorat, terra d'oli i vi

Tercer dia
Falset – Reus – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Reus. Dedicarem el matí a
visitar el centre de Reus, on trobarem una ciutat comercial
de magnífiques façanes modernistes. Durant el nostre
recorregut, farem una breu parada per visitar el famós
teatre Fortuny de Reus (subjecte a la disponibilitat de la
sala). El nostre passeig inclourà una visita guiada a la Casa
Navàs projectada per l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner. En acabar, anirem cap al Museu del Vermut on
visitarem una completa col·lecció relacionada amb aquest
licor. Dinar. A l’hora convinguda, retorn als nostres punts
d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 415€

Preu 425€ Preu majors de 60 anys 415€

_________________________________________________________________

Suplement individual 45€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/priorat-terra-doli-i-vi-id-1069.htm




Sortides el 4 de maig i 21 de setembre.

Primer dia
Punts d’origen – Alcanyís – Terol
Recollida amb el nostre autocar als punts d’origen definits i
sortida en direcció a la comarca del Baix Aragó per visitar la
seva capital, Alcanyís, població d’origen àrab reconquerida
pels reis cristians. Visitarem el Castell així com la seva Plaça
Major. També visitarem els passadissos subterranis que
comunicaven alguns edificis històrics entre si. Dinar. En
acabar, continuarem cap a Terol. Sopar i allotjament a
l’Hotel Reina Cristina o similar.

Segon dia
Terol
Esmorzar. Dedicarem tot el dia a conèixer aquesta bonica
ciutat mudèjar. Descobrirem les Torres de Sant Martí, Sant
Pere i del Salvador. Veurem també l’exterior dels edificis
modernistes i passejarem pels símbols de la ciutat com la
Plaça del Torico, el Mirador de El Ovalo i les portes de Daroca
i Andaquilla. Dinar. A la tarda, continuarem el nostre
recorregut visitant la catedral de Santa Maria i l’església de
Sant Salvador. Sopar i allotjament a l’hotel.

Tercer dia
Terol – Pinares del Rodeno – Albarrasí – Terol
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, anirem en autocar al parc
cultural i espai natural protegit dels Pinares del Rodeno, on
es troben pintures rupestres d’art llevantí. En acabar, ens
dirigirem a Albarrasí, declarada Monument Nacional l’any
1960. Els seus carrers empedrats, les seves cases nobles, la
muralla, els racons i places ens portaran màgicament a l’Edat
Mitjana

Terol i Serra d'Albarrasí

Visita de la Casa-Museu de la família Perez de Toyuela, un
clar exemple d’arquitectura i forma de viure del segle XVIII.
Dinar en un restaurant. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

Quart dia
Terol – Mora de Rubielos – Rubielos de Mora – Punts
d’origen
Esmorzar a l’hotel. Deixarem la ciutat de Terol i la nostra
ruta ens portarà a conèixer dues singulars poblacions: Mora
de Rubielos i Rubielos de Mora. La primera visita serà a
Mora de Rubielos, població nascuda a l’entorn del seu
majestuós Castell-Palau dels Fernández de Heredia. En
acabar, sortirem cap a Rubielos de Mora. Visita guiada pels
seus carrers estrets i exteriors de les seves cases
blasonades. Continuació de la ruta cap a Castelló i
Peníscola. Dinar en un restaurant. A la tarda, retorn als
nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 395€

Preu 405€ Preu majors de 60 anys 395€

_________________________________________________________________

Suplement individual 105€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/terol-i-serra-dalbarrassi-paisatge-i-cultura-id-1110.htm




Primer dia
Punts d’origen – Monestir de les Avellanes – Castell de
Mur – Cellers
Sortida des dels nostres punts de recollida en direcció a la
comarca de La Noguera i en concret a Os de Balaguer,
municipi on es troba el Monestir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes. En arribar, farem una visita guiada del seu
claustre, església i refectori. Continuació cap a l'Hotel
Terradets 3* o similar, distribució d’habitacions i dinar. A la
tarda, visitarem l’edifici medieval de Castell de Mur, obra
exemplar de l’arquitectura civil militar del segle XI. També
visitarem la Canònica de Santa Maria de Mur, que conserva
l’únic claustre d’aquesta zona pirinenca. En acabar, tornarem
a l’hotel. Sopar i allotjament.

Segon dia
Cellers – Muralla de Finestres – Congost de Mont-rebei –
Parc Astronòmic del Montsec – Cellers
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el dia d’avui a conèixer el bell
paratge del Congost de Mont-rebei, un tall immens de parets
verticals creat pel riu Noguera Ribagorçana al seu pas per la
serra del Montsec. Embarcarem per fer una travessa
relaxada que ens portarà a la meravella geològica de Muralla
de Finestres. Continuarem navegant fins arribar al Pont
Penjant del Seguer i entrarem al congost.

Viatge en grup reduït.

Congost de Mont-rebei i 
Parc Astronòmic del Montsec

Desembarcarem i podrem anar amb autocar fins La
Masieta o bé fer el camí pel congost amb els guies de la
zona. Dinar. A la tarda, retorn a l’hotel i descans. A l’hora
convinguda, sopar i trasllat al Parc Astronòmic del
Montsec: Centre d’Observació de l'Univers.

Tercer dia
Cellers – Penelles – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Penelles, població famosa
pel seu street art i els seus murals pintats a les façanes de
moltes de les seves cases. Dinar en ruta i continuació fins
als diferents punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Sortides el 19 de maig, 16 de juny, 15 de setembre i 
6 d'octubre.

Suplement individual 55€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 425€

Preu majors de 60 anys 425€Preu 435€

_________________________________________________________________

http://www.hotelterradets.com/es/actividades/
http://www.promoviatges.net/viatges/congost-de-mont-rebei-i-parc-astronomic-del-montsec-id-1097.htm
http://www.promoviatges.net/viatges/congost-de-mont-rebei-i-parc-astronomic-del-montsec-id-1097.htm
http://www.promoviatges.net/viatges/congost-de-mont-rebei-i-parc-astronomic-del-montsec-id-1097.htm




Sortides el 23 de maig, 27 de juny i 26 de setembre.

País Basc francès

Primer dia
Punts d’origen – Parc Natural Señorío de Bertiz – Ondres 
Sortida cap al País Basc francès. Dinar en ruta. Farem una
interessant parada al Parc Natural del Señorío de Bertiz, espai
protegit de boscos atlàntics. A l’hora convinguda, trasllat al The
Originals Hôtel Le Lodge 3*. Sopar i allotjament.

Segon dia
Ondres – Baiona – Ondres 
Esmorzar. Sortida cap a Baiona. Passejarem pels barris més
populars d’estil basc amb cases d’acolorides bigues i finestrons de
fusta. Dinar. Visitarem una fàbrica artesana de pernils per conèixer
el producte gastronòmic més autèntic de la zona. Sopar i
allotjament.

Tercer dia
Ondres – Espelette – Ainhoa – Sare – Ondres 
Esmorzar. Sortida cap a Espelette. Passejarem pels seus bonics
carrers de tradicionals cases basques amb els pebrots penjats a les
façanes. Seguirem cap a Ainhoa, petit poble exemple de
l’arquitectura local. A l’hora convinguda, trasllat a Sare, catalogat
com un dels pobles més bells de França. Dinar. Completarem la
visita amb les impressionants coves de Sara. Sopar i allotjament.

Quart dia
Ondres – Castell Observatori Abadia – Sant Joan de Lohitzune
– Biarritz – Ondres 
Esmorzar. Sortida per visitar el Castell Observatori Abadia situat
sobre escarpats penya-segats. Dinar.  Sortida cap a Sant Joan de
Lohitzune, un poble pesquer molt pintoresc. Seguirem el nostre
recorregut cap a Biarritz. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

Cinquè dia
Ondres – Tren de la Rhune – Cambo-les-bains – Ondres 
Esmorzar. Avui farem un apassionant trajecte en el tren de la
Rhune, l’únic de via estreta que queda al sud de França. Trasllat a
Cambo-les-Bains, on visitarem Villa Arnaga, que fou residència
d’Edmont Rostand, autor de Cyrano de Bergerac. Els seus jardins
d’estil francès i anglès són d’una gran bellesa i ofereixen un entorn
relaxant. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

Sisè dia
Ondres – Saint Jean Pied de Port – Punts d’origen 
Esmorzar. Sortida cap a Saint Jean Pied de Port, una bonica vila
medieval fortificada de carrerons empedrats i cases antigues. Dinar
en ruta. Retorn als nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

_________________________________________________________________

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 1.045€

Preu 1.075€ Preu majors de 60 anys 1.045€

Suplement individual 150€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/pais-basc-frances-id-1081.htm




Sortides el 23 de maig i 23 de setembre.

Alta Savoia amb Chamonix

Primer dia
Punts d’origen – Pierrelatte – Annecy
Sortida a primera hora del matí dels nostres punts de recollida
definits en direcció a Pierrelatte. Dinar. A l’hora convinguda,
continuarem el nostre recorregut cap a Annecy, la bella i petita
Venècia de Savoia i dels Alps Francesos. Arribada a l’Hotel Ibis
Annecy Centre Ville 3* o similar. Sopar en un restaurant i
allotjament a l'hotel.
 
Segon dia
Annecy – Yvoire – Annecy
Sortida cap a Yvoire. Realitzarem la visita guiada d’aquest petit
poble de pescadors, reconegut com un dels pobles més bells de
França. Retorn a Annecy i visita guiada d’aquesta ciutat, una de les
ciutats més antigues dels Alps francesos. Pensió completa.
 
Tercer dia
Annecy – Gorges du Fier – Chambéry – Annecy
Avui visitarem les Gorges du Fier, situades molt a prop d’Annecy, al
cor de la natura. A l’hora convinguda, continuarem el nostre
recorregut cap a Chambéry. Coneixerem la seva zona de vianants
d’origen medieval, on trobarem nombroses mansions
renaixentistes. Destaquem la visita del Castell dels ducs de Savoia,
emmarcat al primer esplendor de la ciutat. Temps lliure i, a l’hora
convinguda, retorn a Annecy. Pensió completa.

Quart dia
Annecy – Chamonix – Annecy
Sortida a primera hora en direcció als peus del Mont Blanc, el pic
més alt dels Alps, i arribada a Chamonix, bressol de l’alpinisme
mundial i centre vacacional des de fa segles.

Pujarem al tren cremallera per visitar la Mer de Glace (1.913 metres),
una de les glaceres més grans dels Alps. Arribarem a Montvers i
agafarem un telecabina que ens portarà a la Gruta del Gel,
excavada a la glacera. Aquesta visita està subjecte a condicions
climatològiques. Retorn a Chamonix i temps lliure per gaudir dels
seus carrers. A l’hora convinguda, retorn a Annecy. Pensió
completa.
 
Cinquè dia
Annecy – Orange – Punts d'origen
Sortida a primera hora del matí cap a Orange, petita ciutat romana.
Hi podrem veure l’Arc del Triomf i el seu antic teatre romà, restes
catalogades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A l’hora
convinguda, retorn als nostres punts d’origen i fi dels nostres
serveis.

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

_________________________________________________________________

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb beguda inclosa als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Esmorzar del primer dia, propines, extres de caràcter
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 895€

Preu 915€ Preu majors de 60 anys 895€

Suplement individual 190€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/alta-savoia-amb-chamonix-id-1115.htm
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0538-ibis-annecy-centre-vieille-ville/index.shtml




Sortides el 27 de maig i 1 d'octubre.

Perigord Negre i Rocamadour

Primer dia
Punts d’origen – Toulouse – Vitrac
Sortida a primera hora del matí dels nostres punts de recollida
definits en direcció a Toulouse. Dinar. Passejada pel centre històric
de la “ciutat rosa”. Continuació cap a Vitrac. Arribada a l’Hotel
Plaisance 3* o similar. Sopar i allotjament.
 
Segon dia 
Vitrac: Coves de Padirac i Rocamadour
Sortida cap a les Coves de Padirac, les més importants de França.
Després de baixar 103 metres de profunditat farem una passejada
en vaixell pel seu riu subterrani. Seguirem el recorregut cap a una
granja d’ànecs on degustarem productes de la zona. Continuarem
cap a Rocamadour, el poble que està incrustat a la roca de forma
impressionant. A la tarda, visitarem aquesta ciutat medieval. A
l’hora convinguda, retorn a Vitrac. Pensió completa.
 
Tercer dia
Vitrac: Sarlat La Caneda, Castell de Beynac i Jardins de
Marqueyssac
Sortida cap a Sarlat, una de les ciutats més boniques de França. A
la tarda visitarem el Castell Medieval de Beynac. En acabar, anirem
als jardins de Marqueyssac, mirador sobre la vall de Dordonya que
ofereix la vista més bonica del Perigord. A l’hora convinguda, retorn
a l’hotel. Pensió completa.

Quart dia
Vitrac: Rouffignac, “La Roque Saint-Christophe” i “La Roque
Gageac”
Avui visitarem la cova prehistòrica de Rouffignac. Continuarem cap
a “La Roque Saint-Christophe”, un veritable mur de pedra calcària i
vuitanta metres d’alt. Seguirem cap a “La Roque Gageac”, situat al
peu d’un penya-segat a la riba del riu Dordonya on farem un passeig
en una barcassa típica. Retorn a l’hotel. Pensió completa.
 
Cinquè dia
Vitrac – Carcassone – Punts d’origen
Esmorzar. Sortida a primera hora del matí cap a Carcassone,
situada a la riba dreta de l’Aude. Dinar. Retorn als nostres punts
d’origen. Fi dels nostres serveis.

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

_________________________________________________________________

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb beguda inclosa als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Esmorzar del primer dia, propines, extres de caràcter
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 860€

Preu 880€ Preu majors de 60 anys 860€

Suplement individual 155€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/perigord-negre-i-rocamadour-id-1083.htm
http://hotelplaisance.com/




Primer dia
Punts d’origen – L’Albufera – Alcalà del Xúquer
Recollida amb el nostre autocar als punts d’origen definits i
arribada al Parc Natural de l’Albufera. Iniciarem la visita per la
Devesa del Saler. Continuarem a l’Albufera, el llac d’aigua
dolça més gran de la península on farem un recorregut en
barca. Dinar. Visita d’algunes barraques del Palmar,
construccions típiques de l’horta valenciana fetes de fang i
canya. Sortida a Alcalà. Allotjament i sopar a l’Hotel Spa Elià
4*.

Segon dia
Alcalà – Meandres del Riu Xúquer – Jorquera – Alcalà 
Esmorzar. Aquest matí farem un recorregut sinuós, traçant el
curs del riu Xúquer al seu pas per la Manchuela. Pararem als
diferents miradors per contemplar els meandres i canyons
d’aquest riu fins arribar a Jorquera. A la part més baixa del
poble veurem la Torre de Doña Blanca, resta de la muralla
defensiva cristiana. Dinar. Visita d’Alcalà del Xúquer. 
 Allotjament i sopar. Després de sopar recorrerem els punts
més emblemàtics del poble.

Tercer dia
Alcalà – Chinchilla – Albacete – Alcalà 
Esmorzar. Sortida cap a Chinchilla de Montearagón,
població que conserva el seu traçat medieval. Visitarem el
claustre de Sant Domènec, la Plaça de la Manxa, les antigues
portes d’entrada a la ciutat i part de la muralla almohade. 

Alcalà i la Vall del Xúquer

També anirem al Mirador del Llano i visitarem el castell.
Dinar. A la tarda, anirem a Albacete. Entrarem a la Catedral
de Sant Joan i visitarem el Museu de la Cuchilleria. Retorn a
Alcalà. Allotjament i sopar.

Quart dia
Alcalà – Requena – Punts d’origen
Esmorzar. Sortida cap a Requena, població coneguda pels
seus vins DO Utiel-Requena. Farem un recorregut pel
subsol de la ciutat medieval, a través de les antigues coves
on s’emmagatzemaven amb grans tines, vi, oli i cereals. En
acabar, marxarem en direcció Castelló i Sant Carles de la
Ràpita. Dinar. A la tarda, retorn als nostres punts d’origen.
Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

Sortides 14 de juny, 20 de setembre i 4 d’octubre.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 575€

Preu 590€ Preu majors de 60 anys 575€

_________________________________________________________________

Suplement individual 210€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/alcala-i-la-vall-del-xuquer-id-1124.htm




Primer dia
Punts d’origen – Marvejols – Clermont-Ferrand
Sortida des dels nostres punts de recollida i arribada a
Marvejols. Dinar. Continuació a Clermont-Ferrand, capital de
la regió de l’Alvèrnia, envoltada per més de vuitanta volcans.
Trasllat a l’Hotel Holiday Inn Clermont Ferrand 4*. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Segon dia
Clermont-Ferrand – Llac de Pavin i Besse – Clermont-
Ferrand
Visita al llac de Pavin, al mig d’un bosc de pins i faigs i situat a
l’interior d’un antic cràter. Completarem la visita amb el llac
Besse, situat al massís de Sancy i al cor del Parc Natural
Regional dels Volcans de l’Alvèrnia. A la tarda, retorn a
Clermont-Ferrand i visita guiada d’aquesta ciutat. Resta de
la tarda lliure. Pensió completa.

Tercer dia
Clermont-Ferrand – Le Puy-en-Velay – Brioude –
Clermont-Ferrand 
Sortida cap a Le-Puy-en-Velay, situada en una vall volcànica i
considerada un lloc sagrat. Coneixerem el seu centre històric
on destaca la Catedral de Nostra Senyora de l’Anunciació.
De tornada a Clermont-Ferrand farem una parada per
conèixer Brioude. A l’hora convinguda, retorn a l’hotel.
Pensió completa.

Quart dia
Clermont-Ferrand – Puy-de-Dôme – Vulcania –
Clermont-Ferrand
Avui dedicarem el dia a conèixer els volcans d’Alvèrnia, un
tresor natural únic a Europa. 

Alvèrnia, terra de volcans

Pujarem en tren cremallera al Puy-de-Dôme, un volcà de
1.465 metres que ens oferirà unes vistes incomparables de
la Cadena dels Puys. Continuarem cap a Vulcania, un parc
dedicat al vulcanisme i a l’aventura de la Terra. A l’hora
convinguda, retorn a l’hotel. Pensió completa.

Cinquè dia
Clermont-Ferrand – Issoire – Millau – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Issoire, ciutat d’art i
història on visitarem l’abadia benedictina de Saint-
Austremoine. De tornada, farem una parada a Millau per
dinar. A l’hora convinguda, retorn als nostres punts
d’origen. Fi dels nostres serveis.

Setè dia. Diumenge.
Chambéry – Montpellier – Punts d'origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Montpellier i visita
del centre. Dinar. A la tarda creuarem la frontera i retorn
cap als nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis. 

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua inclosa als àpats,
allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Esmorzar en ruta del primer dia, begudes als àpats,
propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

Sortida el 25 de juny i 23 de setembre.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 870€

Preu 895€ Preu majors de 60 anys 870€

_________________________________________________________________

Suplement individual 30€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/alvernia-terra-de-volcans-id-1074.htm




Primer dia
Punts d’origen – Alfaro – Logronyo
Recollida als punts d’origen definits i sortida cap a la Rioja.
Arribada a Alfaro, coneguda  per acollir la colònia més gran
de món de cigonya blanca urbana. Des del “mirador de les
cigonyes“ podrem veure al voltant de 100 nius. Dinar en un
restaurant. A la tarda , continuarem cap a Logronyo, capital
de la regió. Instal·lació a l’Hotel Sercotel Portales.
Allotjament.

Segon dia
Logronyo – Haro – Cellers Vivancos – Museu de la
Cultura del Vi – Nájera – Logronyo
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí marxarem cap Haro per
visitar aquesta ciutat coneguda pel seu elegant centre
històric i pels seus cellers. En acabar, marxarem cap als
Cellers Vivancos per tal de conèixer el Museu de la Cultura
del Vi. Dinar al restaurant del celler. A la tarda, visitarem el
Monestir de Santa Maria la Real de Nájera, panteó del reis i
infants del regne Nájera-Pamplona. En acabar, retorn a
Logronyo. Allotjament a l’hotel.

Tercer dia
Logronyo – Monestirs de Yuso i Suso – Ezcaray – Santo
Domingo de la Calzada – Logronyo
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem els monestirs de
Suso i Yuso de San Millán de la Cogolla. Continuació a
Ezcaray, població turística de muntanya. Dinar. A la tarda,
arribarem a Santo Domingo de la Calzada. En acabar, retorn
a l’hotel.

La Rioja, cultura i vins

Quart dia
Logronyo – Laguardia – Cellers Ysios – Logronyo
Esmorzar a l’hotel. Avui anirem a la capital de la Rioja
Alavesa, Laguardia. Durant la visita coneixerem l’església
de Santa Maria de los Reyes. També visitarem les coves o
cellers subterranis. Dinar. A la tarda visitarem els Cellers
Ysios, celler boutique d’avantguarda construït el 2001 per
Santiago Calatrava. Retorn a Logronyo. Allotjament.

Cinquè dia 
Logronyo – Calahorra – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. La darrera visita de la regió serà la ciutat
de Calahorra, capital de la Rioja Baixa. Farem una visita
guiada pel barri jueu, el passeig del Mercadal i la seva
Catedral. Continuació cap a Aragó i Catalunya. Dinar en un
restaurant. Arribada als nostres punts d’origen. Fi dels
nostres serveis.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

Sortides 25 de juny i 1 d'octubre.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 950€

Preu 975€ Preu majors de 60 anys 950€

_________________________________________________________________

Suplement individual 225€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/la-rioja-cultura-i-vins-id-1111.htm




Primer dia
Punts d’origen – Salon de Provence – Cavaillon
Sortida a primera hora del matí dels nostres punts de
recollida definits en direcció a Salon de Provence. Dinar.
Continuació cap a Cavaillon i visita de la ciutat. Acabada la
visita, trasllat a l’Hotel Du Parc 3* o similar. Sopar i
allotjament.
 
Segon dia
Cavaillon – Abadia de Sénanque – Gordes – Museu de la
Lavanda – Fontaine de Vaucluse - Cavaillon
Avui, visitarem l’Abadia de Sénanque, obra d’art cistercenc.
A l’hora convinguda, trasllat a Gordes, catalogat entre els
“pobles més bells de França”. Més tard, ens traslladarem al
museu de la Lavanda. Continuarem el nostre recorregut cap
a la Fontaine de Vaucluse, on trobarem el naixement del riu
Sorgue. A l’hora convinguda, retorn a l’hotel. Pensió
completa.

Tercer dia
Cavaillon – Isle Sur la Sorgue – Maubec – Mines de
Bruoux – Roussillon – Cavaillon
Sortida cap l’isle Sur la Sorgue, la “Venècia Provençal”.
Visitarem un celler típic de la zona i realitzarem un tast de
vins. A l’hora convinguda, continuació cap a Maubec.
Seguirem cap a les Mines de Bruoux. Continuarem el nostre
recorregut cap a Roussillon, poble de l’ocre per excel·lència.
Retorn a Cavaillon. Pensió completa.

Luberon, el cor de la Provença

Quart dia
Cavaillon – Lourmarin – Pobles de la muntanya del
Luberon – Cavaillon
Sortida a primera hora en direcció a Lourmarin i visita
guiada de la ciutat. A la tarda, visita guiada dels pobles
enfilats a la muntanya del Luberon. A l’hora convinguda,
retorn a Cavaillon. Pensió completa.
 
Cinquè dia
Cavaillon – Les Baux de Provence – Punts d'origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí cap a
Les Baux de Provence, on visitarem les Carrières de
Lumières, espectacular exhibició on les magnífiques obres
d’art cobren vida Dinar. A l’hora convinguda, retorn als
nostres punts d’origen.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb beguda inclosa als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Esmorzar en ruta del primer dia, propines als serveis locals,
extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat
com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

Sortida el 28 de juny, 8 d'agost i 10 d'octubre.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 795€

Preu 815€ Preu majors de 60 anys 795€

_________________________________________________________________

Suplement individual 150€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

https://es.inter-hotel.com/hotel/provenza/cavaillon/du-parc-84300
http://www.promoviatges.net/viatges/luberon-el-cor-de-la-provena-id-1082.htm




 12 de juliol. Dilluns.
Barcelona – Estocolm
Presentació als taulells de facturació de la companyia
Lufthansa de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 07.20
hores per sortir en el vol LH1809 en direcció a Estocolm (via
Munic). Arribada prevista a les 14.25 hores i trasllat al Clarion
Hotel Amaranten 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.
 
13 de juliol. Dimarts.
Estocolm
Visitarem Gamla Stan, la part més antiga repleta de carrers
empedrats i cases de colors, i l’illa de Djurgarden, on es troba
el museu VASA. A la tarda, farem un creuer per algunes de
les illes de l’arxipèlag d’Estocolm. Pensió completa.
 
14 de juliol. Dimecres.
Estocolm – Uppsala – Sigtuna – Estocolm
Visitarem l’ajuntament d’Estocolm, exemple de
romanticisme de l’arquitectura sueca. En acabar, sortida cap
Uppsala, famosa ciutat universitària. Seguirem cap a la
pintoresca població de Sigtuna. Tornada a Estocolm i visita
d’algunes de les seves estacions de metro. Pensió completa.
 
15 de juliol. Dijous.
Estocolm – Canal de Gota – Karlstad
Sortida cap a Borensberg, on ens embarcarem per fer un
creuer pel canal de Göta descobrint preciosos paisatges de
boscos i llacs. Continuació cap a Karlstad. Allotjament a
l’Hotel Scandic Karlstad City 4* o similar. Pensió completa.

16 de juliol. Divendres.
Karlstad - Costa Oest & safari de foques – Goteborg
Sortida cap a Bohuslän, amb pobles com Fjällbacka.
Embarcament en creuer per descobrir la natura circumdant i
les colònies de foques. Continuació cap a Göteborg. Trasllat
a l’hotel Scandic Europa Goteborg 3*sup o similar. Pensió
completa.

17 de juliol. Dissabte. 
Göteborg – Castells del nord de Dinamarca –
Copenhaguen
Des de la ciutat portuària de Helsingborg, ens embarcarem
cap a la ciutat d'Elsinor (Helsingør). Visita dels castells de
Krongborg i Frederisborg. Arribada a Copenhaguen i
trasllat al First Hotel Twentyseven 3*sup o similar. Pensió
completa.
 
18 de juliol. Diumenge. 
Copenhaguen
Al matí, visita guiada per aquesta moderna i animada
ciutat. Temps lliure. A l’hora convinguda, trasllat a l’hotel.
Pensió completa. 
 
19 de juliol. Dilluns.
Copenhaguen – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport
per sortir en el vol LH 2441 de les 12.45 hores en direcció
Barcelona (via Munic). Arribada prevista a la T1 de
l’aeroport de Barcelona a les 17.45 hores. Recollida
d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos
Bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels
definits, visites definides com a incloses, acompanyant de
Promoviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge. 

Serveis no inclosos
Esmorzar del primer dia i dinar de l'últim, begudes als
àpats, propines als serveis locals, extres de caràcter
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Suècia i Dinamarca

Viatge en avió.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 2.700€

Preu 2.650€ + 125€ taxes aèries_________________________________________________________________

Suplement individual 455€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 100€.
Mínim participants: 15 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

Preu 2.575€ + 125€ taxes aèries

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/sweden/stockholm/clarion-hotel-amaranten/
https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/karlstad/scandic-karlstad-city?utm_campaign=gmb&utm_content=karlstad-city&utm_medium=organic&utm_source=google&_ga=2.74576658.1455770203.1578498591-667179066.1578498591
https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/gothenburg/scandic-europa?utm_campaign=gmb&utm_content=europa&utm_medium=organic&utm_source=google&_ga=2.54590379.1455770203.1578498591-667179066.1578498591
https://www.firsthotels.com/hotels/denmark/copenhagen/first-hotel-twentyseven/?_ga=2.202964497.1633287544.1578499315-1054950906.1578499315
http://www.promoviatges.net/viatges/suecia-i-dinamarca-id-1106.htm




Primer dia
Punts d’origen – Benavarri – Graus – Aínsa
Sortida des dels nostres punts d’origen cap a Lleida, pobles
de la franja i arribada a Benavarri. En aquesta localitat, farem
un parada a la famosa Xocolateria Brescó, artesans
xocolaters des de 1875. Continuació cap a Graus, població
declarada Conjunt Històric Artístic des de 1975. Dinar. A la
tarda, arribarem a Aínsa. Allotjament a l’Hotel Mesón de
l’Aínsa. Sopar i allotjament.

Segon dia
Aínsa – Canó d’Añisclo – Aínsa
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, anirem cap a Escalona i
l’ermita de Sant Urbez en furgoneta pujant per l’interior del
Canó d’Añisclo. Farem un recorregut a peu fàcil de 45 minuts
tot veient el saltant d’aigua del riu Aso i, de retorn, visitarem
el poble de Buerba. Dinar. A la tarda, farem una visita a peu
d’Aínsa. Sopar i allotjament a l’hotel.

Tercer dia
Aínsa – Benasc – Aínsa
Esmorzar a l’hotel. Durant el dia d’avui, visitarem un dels
racons més espectaculars del Pirineu: la vall de Benasc, on
es troba l’Aneto-Maladeta. Pararem al poble que dona el
nom a la vall i passejarem pel seu casc històric. En acabar,
remuntarem la vall fins arribar a “Llanos de l’Hospital“,
envoltat de pics de més de 3.000 metres. Dinar. A la tarda,
retorn a Aínsa. Sopar i allotjament a l’hotel.

Sortides 25 de juliol, 8 d’agost i 12 de setembre.

Ordesa, Mont Perdut i racons del
Pirineu Aragonès

Quart dia
Aínsa – Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut – Aínsa
Esmorzar. Al matí, anirem a la vall d’Ordesa. Des de Torla
farem una ruta pels diferents miradors del parc des d’on
podrem veure el saltant d’aigua de la “Cola de Caballo“, el
Mont Perdut i la Bretxa de Rotllan. Dinar. A la tarda,
passejarem per la població i farem el camí de retorn a
Aínsa. Sopar i allotjament.

Cinquè dia
Aínsa – Torreciudad – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visitarem el santuari marià de
Torreciudad. Farem una visita guiada i, en acabar, ens
desplaçarem cap a Benavarri. Dinar. A la tarda, retorn als
nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 580€

Preu 595€ Preu majors de 60 anys 580€

_________________________________________________________________

Suplement individual 125€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

http://www.promoviatges.net/viatges/ordesa-mont-perdut-i-racons-del-pirineu-aragones-id-1116.htm




Primer dia
Punts d’origen – Nimes – Macon
Sortida a primera hora del matí en direcció a La Junquera.
Continuació per terres del Rosselló-Llenguadoc fins arribar a
Nimes, ciutat romana per excel·lència. Dinar. A la tarda,
seguirem la nostra ruta cap a Lyon i arribada a Macon.
Allotjament a l’hotel Ibis Styles Macon centre. Sopar.

Segon dia
Macon – Eguisheim – Colmar – Estrasburg
Esmorzar. Iniciarem la nostra ruta cap a la regió de l’Alsàcia,
territori disputat per Alemanya i França al llarg de la història.
La primera visita serà Eguisheim, petit poble on es diu que es
va inspirar el poble de “La Bella i la Bèstia”. Continuació cap
a Colmar, capital vinícola d’Alsàcia. Dinar. Visita guiada
d’aquesta ciutat que destaca per les seves cases
d’entramats de fusta o el seu florit centre urbà. A l’hora
convinguda, arribada a Estrasburg. Sopar i allotjament a
ll'hotel.

Tercer dia
Estrasburg
Esmorzar. Avui coneixertem Estrasburg, capital de la regió
alsaciana. Realitzarem una visita panoràmica de la ciutat,
faré, un passeig per la zona antiga i ens acostarem al barri de
la Petite France. Dinar. A la tarda, passejarem en barca per
veure Estrasburg des de l’aigua. Sopar i allotjament.

Quart dia
Estrasburg – Obernai – Ribeauvillé – Riquewihr –
Estrasburg
Esmorzar. Sortida cap a Obernai, població enclavada entre
les muntanyes dels Vosgos i el Mont Sainte Odile. Arribarem
a Ribeauvillé, acollidora població dominada per tres castells
de l’Edat Mitjana. Dinar. 

Seguirem fins a Riquewihr, petita joia medieval situada
entre boscos i vinyes. Retorn a Estrasburg. Sopar i
allotjament.

Cinquè dia
Estrasburg – Castell d’Alt Koenigsburg – Lyon 
Esmorzar. Avui realitzarem la visita del Castell d’Alt
Koenigsburg, del segle XII. Quan es va construir ocupava
una posició estratègica, estava destinat a vigilar les rutes
del vi, del blat al nord, la de l’argent i la de la sal. Sortida
cap a Lyon. Dinar. Visita de la ciutat, farem recorregut a
peu a Vieux Lyon, barri medieval i del renaixement de Lyo.
Trasllat a l’hotel Novotel Lyon confluence. Sopar i
allotjament.

Sisè dia
Lyon – Montpellier – Punts d’origen
Esmorzar. Sortida cap a Montpellier, la capital de la regió
del Languedoc-Rosselló amb un gran nombre de carrerons
medievals. Dinar. En acabar, començarem el nostre camí
de tornada. Fi dels nostres serveis.

Alsàcia

_________________________________________________________________

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

Sortides 4 d'agost i 8 de setembre.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 1.125€

Preu 1.155€ Preu majors de 60 anys 1.125€

Suplement individual 395€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb beguda inclosa als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Esmorzar en ruta del primer dia, propines als serveis locals,
extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat
com a inclòs. 

http://www.promoviatges.net/viatges/alsacia-id-1114.htm




9 d'agost. Dilluns.
Barcelona – Reykjavík
Presentació als taulells de facturació de Vueling de la T1 de
l’aeroport de Barcelona a les 16.30 hores per sortir en el vol
VY8560 de les 18.25 hores en direcció a Reykjavik. Arribada
prevista a les 21.00 hores i trasllat a l’hotel.
 
10 d'agost. Dimarts.
Reykjavík – Costa Sud d'Islàndia
Sortida cap al Parc Nacional Thingvellir. Continuarem cap als
llocs d’Strokkur, guèiser que entra en erupció cada 7 minuts i
la imponent cascada de Gullfoss, de 70 metres d'alçada.
Continuarem fins la cascada de Seljalandsfoss. Visitarem la
cascada d’Skógafoss i passejarem per la platja de
Reynisfjara, al poble de Vik. Trasllat a l’hotel. Pensió
completa.
 
11 d'agost. Dimecres.
Regió Sud – Jökulsarlon – Solvellir
Avui visitarem el Parc Nacional d'Skaftafell. Embarcarem en
un vaixell amfibi i navegarem entre icebergs davant la
glacera de Jökulsarlon, una de les més grans d'Europa. A la
tarda, seguirem vorejant la costa entre poblets pescadors.
Trasllat a l’hotel. Pensió completa.
 
12 d'agost. Dijous.
Solvellir – Mývatn – Crater Viti – Akureyri
Avui iniciarem un recorregut en sentit nord cap al famós
centre termal de Mývatn on ens podrem banyar. A la tarda,
ens dirigirem al famós cràter circular de Viti. També visitarem
Dimmuborgir, paratge de coves volcàniques i formacions
rocalloses. Allotjament a l’hotel. Pensió completa.

13 d'agost. Divendres.
Akureyri – Dettifoss – Godafoss – Laugarbakki
Ens dirigirem a Dettifoss, coneguda per ser la cascada més
poderosa d'Europa i Godafoss, la cascada dels déus. Retorn
a Akureyri. A la tarda, trasllat fins a Laugarbakki. Allotjament
a l’hotel. Pensió completa.

14 d'agost. Dissabte.
Laugarbakki – Península Snaefellsnes
Avui viatjarem a la península Snaefellsnes. Veurem la
muntanya volcànica de Kirkjufell, el poble d'Hellissandur i el
Parc Nacional d'Snæfelles. A la tarda, visitarem la platja de
Gatklettur i passarem per la Búdakirkja, curiosa capella
allunyada de la civilització. Allotjament a l’hotel. Pensió
completa.

15 d'agost. Diumenge.
Península Snaefellsnes – Reykjavik
Durant el matí continuarem descobrint Snaefellsnes. A la
tarda, ruta a Reykjavik i panoràmica d’aquesta bonica
ciutat. Allotjament a l’hotel. Pensió completa.
 
16 d'agost. Dilluns.
Reykjavik – Barcelona
Esmorzar. Matí lliure. Dinar. Trasllat a l'aeroport, durant el
camí veurem diferents paratges de la península de
Reykjanes. Sortida en vol VY 8561 de les 21.45 hores.
 
17 d'agost. Dimarts.
Barcelona
Arribada prevista a Barcelona a les 04.05 hores. Recollida
d'equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos
Bitllets d’avió, pensió completa excepte sopar del primer i
últim dia, allotjament als hotels definits, visites definides
com a incloses, guia local, acompanyant de Promoviatges i
assegurança bàsica d’assistència en viatge.  

Serveis no inclosos
Sopar del primer i últim dia, begudes als àpats, propines als
serveis locals, extres de caràcter personal i qualsevol servei
no esmentat com a inclòs.

Islàndia

Viatge en avió.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 3.925€

Preu 3.970€ + 195€ taxes aèries_________________________________________________________________

Suplement individual 775€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 100€.
Mínim participants: 15 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

Preu 3.730€ + 195€ taxes aèries

http://www.promoviatges.net/viatges/islandia-id-1105.htm




13 d’agost. Divendres.
Barcelona – Amsterdam 
Presentació als taulells de la companyia KLM, a la terminal T1
de l’aeroport de Barcelona, a les 11.00 hores. Sortida en el vol
KL1670 a les 13.20 hores en direcció Amsterdam. Arribada a
les 15.45 hores. Ens traslladarem per realitzar la visita
panoràmica. Trasllat a l’Hotel XO Couture 4* o similar, situat
a prop del Willemspark i ben comunicat amb el centre de la
ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.
 
14 d’agost. Dissabte. 
Amsterdam
Aquest matí gaudirem d’una visita guiada pel centre històric
d’Amsterdam i passejarem en vaixell pels seus canals. Tarda
lliure per gaudir de la ciutat i els seus museus. A l’hora
convinguda, retorn a l’hotel. Pensió completa.
 
15 d’agost. Diumenge.
Amsterdam – Staphorst – Giethoorn – Gran Dic –
Amsterdam 
Avui ens desplaçarem a Staphorst. Seguirem la nostra ruta
fins a Giethoorn. Gaudirem d’un agradable passeig en llanxa.
A la tarda, retorn a Amsterdam. De camí, realitzarem una
parada per admirar el Gran Dic. Pensió completa.

16 d’agost. Dilluns.
Amsterdam – Zaanse Schans – Volendam – Marken –
Amsterdam
Aquest dia visitarem els molins restaurats de Zaanse Schans. 

Més tard, ens desplaçarem fins a Volendam. També
coneixerem el procés de fabricació d’esclops i d’elaboració
dels formatges holandesos en una granja. A la tarda ens
traslladarem en ferry a Marken. Retorn a Amsterdam.
Pensió completa.

17 d’agost. Dimarts.
Amsterdam – La Haia – Delft - Barcelona
Esmorzar a l’hotel. Avui ens traslladarem fins a la Haia. A
continuació ens aproparem a Delft, ciutat bressol del
pintor Vermeer. Visitarem la fàbrica Reial de Porcellana on
ens explicaran l’art antic de la seva fabricació. Dinar en un
restaurant. Temps lliure fins l’hora convinguda pel nostre
trasllat a l’aeroport d’Amsterdam. Sortida en el vol KL1681
de les 20.35 hores en direcció Barcelona. Arribada prevista
a les 22.45 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres
serveis.

Serveis inclosos
Bitllets d’avió, pensió completa amb aigua inclosa als
àpats, allotjament als hotels definits, visites definides com
a incloses, guia local, acompanyant de Promoviatges i
assegurança bàsica d’assistència en viatge.  

Serveis no inclosos
Dinar del primer dia, begudes als àpats, extres de caràcter
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Escapada a Holanda

Viatge en avió.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 1.320€

Preu 1.245€ + 125€ taxes aèries

_________________________________________________________________

Suplement individual 375€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 100€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

Preu 1.195€ + 125€ taxes aèries

http://www.promoviatges.net/viatges/escapada-a-holanda-id-1120.htm




Primer dia
Punts d'origen – Barcelona – Ljubljana
Recollida amb el nostre autocar i presentació als taulells de
Lufthansa de la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona a les
06.00 hores per agafar el vol LH1819 a les 07.55 hores amb
destinació a Ljubljana (via Munic). Arribada prevista a les
12.15 hores. Dinar. A la tarda, visitarem aquesta ciutat
considerada el cor d’Eslovènia. Trasllat a l’hotel M Hotel
Ljublajana 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Segon dia
Ljubljana – Maribor – Ptuj – Ljubljana
Avui, sortirem cap a Maribor, la segona ciutat més gran
d’Eslovènia. A la tarda, ens traslladarem a Ptuj, la històrica
ciutat situada a les planes creuada pel riu Drava. Retorn a
Ljubljana. Pensió completa.

Tercer dia.
Ljubljana – Bled – Llac Bohinj – Vogel – Ljubljana 
Sortida cap al llac de Bled, una de les joies d’Eslovènia.
Passejarem amb la típica barca “pletna” fins a la illeta situada
al centre del llac, on visitarem l’església de l’Assumpció.
Acabada la visita, ens dirigirem al Castell de Bled. A la tarda,
anirem al llac de Bohinj i el mont Vogel. Retorn a Ljubljana.
Pensió completa.

Quart dia
Ljubljana – Piran – Motovun – Opatija 
Sortida cap a Piran i passejada guiada pel casc antic, d´estil
venecià. Continuarem el nostre recorregut cap a Motovun.
Sortida cap a Opatija i trasllat a Hotel Agava 4* o similar.
Pensió completa.

Cinquè dia
Opatija – Rovinj – Vsar – Porec – Opatija 
Sortida cap a Rovinj, una ciutat pintoresca de carrers
empedrats. A la tarda, parada a Vsar per gaudir de la
panoràmica del Canal de Lim, i continuació cap a Porec.
Retorn a Opatija. Pensió completa.

Sisè dia
Opatija – Coves de Postojna – Castell de Predjama –
Ljubljana 
Sortida cap a les coves de Postojna. Continuarem cap al
Castell de Predjama, enclavat dins la paret de pedra d’una
muntanya. Sortida cap a Ljubjlana i trasllat a l’hotel Austria
Trend 4* o similar. Pensió completa.

Setè dia
Ljubljana – Barcelona – Punts d’origen 
Esmorzar. Gaudirem de temps per conèixer el mercat
central. Trasllat fins a l’aeroport per agafar el vol de la
companyia Lufthansa LH1697 a les 12.50 hores (via Munic).
Arribada prevista a la terminal T1 de l’aeroport de
Barcelona a les 17.45 hores. Recollida d’equipatges i
sortida cap als punts d’origen. Fi dels nostres serveis. 

Serveis inclosos
Bitllets d’avió, recollida, pensió completa amb aigua
inclosa als àpats, allotjament als hotels definits, visites
definides com a incloses, guia local, acompanyant de
Promoviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.  

Serveis no inclosos
Dinar de l'últim dia, begudes als àpats, extres de caràcter
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Eslovènia i Ístria

Viatge en avió.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 1.875€

Preu 1.795€ + 130€ taxes aèries

_________________________________________________________________

Suplement individual 260€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 100€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

Preu 1.745€ + 130€ taxes aèries

Sortides 14 d’agost, 4 de setembre i 7 d'octubre.

Et portem a l'aeroport. Consulta els punts de recollida.

https://www.m-hotel.si/
https://www.amadriapark.com/hotel/amadria-park-hotel-agava-opatija-romantic-hotel
http://www.promoviatges.net/viatges/eslovenia-i-istria-id-1118.htm




17 d’agost. Dimarts.
Punts d'origen – Chateau Merville – Bordeus
Recollida a primera hora del matí amb el nostre autocar als
punts d’origen definits i sortida en direcció a la frontera
francesa. Arribada al Chateau de Merville. Dinar. Continuació
cap a Bordeus, una de les ciutats més excitants, vibrants i
dinàmiques de França. Arribada a l’Hotel ibis Bordeaux
Centre Meriadeck 3* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.
 
18 d’agost. Dimecres.
Bordeus
Visitaa guiada de la ciutat. Començarem per la Gran
Esplanade des Quincoces i el quartier des Chartons.
Descobrirem els barris de Rive Droite i el Pont de Pierre, i
finalitzarem la visita a la zona del Grand Theatre. Pensió
completa.

19 d’agost. Dijous.
Bordeus – Illa d’Oléron – Bordeus
Sortida cap a l’illa d’Oléron. A continuació, arribarem fins al
Far de Chassiron conegut com “la fi del món”, on s’han
conegut molts naufragis. Més tard, realitzarem un passeig en
vaixell al voltant del Fort Boyard. Retorn a l’hotel. Pensió
completa.
 
20 d’agost. Divendres.
Bordeus – Saint Emilion – Bordeus  
Sortida cap a Saint Emilion, poble medieval que forma part
del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquest poble és únic
per la importància de les seves propietats vitícoles i per la
qualitat dels seus vins. A la tarda, realitzarem un recorregut
per les seves vinyes.

Bordeus, descobrim l'Aquitània

 Pararem en un dels seus chateau per fer la visita amb tast
dels seus vins i visitar la sala d’elaboració i el celler. A l’hora
convinguda, retorn a Bordeus. Pensió completa.

21 d’agost. Dissabte.
Bordeus – Arcachon – Duna de Pilat – Bordeus
Sortida cap a Arcachon i visita guiada d’aquesta ciutat.
Continuarem el nostre recorregut guiat cap a la Duna de
Pilat, la duna més alta d’Europa i molt especial per les
seves formes i colors. També visitarem la Badia
d’Arcachon. A l’hora convinguda, retorn a l’hotel. Pensió
completa.
 
22 d’agost. Diumenge.
Bordeus – Abadia de Sorèze – Punts d'origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a l’Abadia-Escola de Sorèze,
que va acollir entre els seus murs estudiants de tot el món.
Completarem la visita amb el Museu Dom Robert i la
tapisseria del segle XX, on veurem el procés de creació
d’un tapís. Retorn als nostres punts d’origen. Fi dels nostres
serveis.

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als
àpats, allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Esmorzar en ruta primer dia, propines, extres de caràcter
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Autocar de gran capacitat. Consulta els punts de recollida.

Viatge en grup reduït.

PREU FINAL per persona en  hab. doble des de 1.060€

Preu 1.090€ Preu majors de 60 anys 1.060€

_________________________________________________________________

Suplement individual 160€. Servei de despeses d’anul·lació Covid-19 25€.
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al
mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari
a: www.promoviatges.cat

https://all.accor.com/hotel/0950/index.en.shtml
http://www.promoviatges.net/viatges/bordeus-descobrim-laquitania-id-1096.htm




Primer dia. Dilluns.
Punts d'origen – Montélimar – Ginebra
Recollida a primera hora del matí amb el nostre autocar als
punts d’origen definits i sortida en direcció a Montélimar.
Dinar. Continuarem cap a Ginebra. Arribada a l’Hotel. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Segon dia. Dimarts.
Ginebra – Gruyères – Maison Cailler – Bulle 
Esmorzar a l’hotel. Visita guiada de les principals atraccions
turístiques de la ciutat. Continuació cap a Gruyères, petita
població que sembla haver-se quedat a l’Edat Mitjana. Dinar.
Visitarem el seu castell fortificat. Trasllat i visita de la Maison
Cailler. Arribada a l’hotel Best Western Rallye 3* o similar, a
Bulle. Sopar en un restaurant i allotjament a l’hotel. 

Tercer dia. Dimecres.
Bulle – Castell de Chillon – Montreux – Lavaux – Bulle 
Esmorzar a l’hotel. Visita del Castell de Chillon, un dels
castells medievals més bells i fotogènics de tota Suïssa.
Continuarem cap a Montreux, un autèntic trosset de paradís.
Dinar. Visitarem el Chaplin’s Word, una casa senyorial que
ens permetran apropar-nos a la seva vida i rutina. Trasllat
l’espectacular regió vitivinícola de Lavaux, declarada
Patrimoni de la Huminitat per la UNESCO. Visitarem una de
les bodegues. Sopar en un restaurant i allotjament a l’hotel. 

Quart dia. Dijous.
Bulle – La Maison du Gruyère – Moléson – Bulle  
Esmorzar a l’hotel. Visitarem La Maison du Guryère. Trasllat
al balcó de la Suïssa francòfona, el Moléson. A través d’un
funicular i un telefèric pujarem al seu cim, a 2.002 metres
d’alçada. Dinar. Retorn a Bulle i visita del preciós Museu
gruérien. Sopar en un restaurant i allotjament a l’hotel.

Suïssa propera: Montreux i Fribourg

Cinquè dia. Divendres.
Bulle – Fribourg – Murten – Berna – Bulle    
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Fribourg. Pujarem
al seu famós funicular que ens permetrà arribar a la ciutat
medieval. Sortida direcció Murten, la perla del llac Morat.
Dinar. Trasllat a Berna, capital de Suïssa, i visita del seu
casc antic, Patrimoni Mundial de la UNESCO. Sopar en un
restaurant i allotjament a l’hotel. 

Sisè dia. Dissabte.
Bulle – Lausanne – Chambéry 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Lausanne, coneguda com
a Capital Olímpica i amb una vibrant arquitectura
contemporània. Dinar. Continuació cap a Chambéry.
Arribada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Setè dia. Diumenge.
Chambéry – Montpellier – Punts d'origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Montpellier i visita
del centre. Dinar. A la tarda creuarem la frontera i retorn
cap als nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis. 

Serveis inclosos
Autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents
poblacions, pensió completa amb aigua inclosa als àpats,
allotjament a l’hotel definit, visites definides com a
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos
Esmorzar en ruta del primer dia, begudes als àpats,
propines als serveis locals, extres de caràcter personal i
qualsevol servei no esmentat com a inclòs. 

Informació addicional d’aquest itinerari aquí. 

http://www.promoviatges.net/viatges/la-sussa-propera-montreux-i-fribourg-id-1128.htm
http://www.promoviatges.net/viatges/la-sussa-propera-montreux-i-fribourg-id-1128.htm


CONTACTA AMB NOSALTRES

Tel. 93 748 43 30
info@promoviatges.cat
www.promoviatges.cat


